
 

 

 

 

 

R.G.20,  

7.3.1986 

EK.III 

A.E.113  

 

Kısa İsim 

ÖĞRETMENLER YASASI 

(25/1985 Sayılı Yasa) 

______________ 

Madde  92 ve 102 Altında Tüzük 

 

      Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu 25/1985 sayılı 

Öğretmenler Yasası'nın 92. maddesi uyarınca aynı Yasanın 102. maddesinin 

verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar. 

 

1. Bu Tüzük “Yüksek Danışma Kurulu ile Teknik Kurulun Toplanma ve 

Çalışma Yöntemleri ile Yetkileri Tüzüğü” olarak adlandırılır. 

 
Tefsir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amaç ve 

Kapsamı 

2. "Bakan" Eğitim işleriyle ilgili Bakanı anlatır. 

 "Bakanlık" Eğitim ve öğretim işleriyle ilgili Bakanlığı anlatır. 

 "Başkan" Teknik Kurul Başkanını anlatır. 

 "Taraf" Resmi taraf ile Öğretmen Sendikaları tarafını anlatır. 

 "Üye" Yüksek Danışma Kurulu ile Teknik Kurul Üyelerinin her birini 

anlatır. 

 "Yasa" değiştirilmiş şekliyle 25/1985 sayılı Öğretmenler Yasası'nı 

anlatır. 

 "Yüksek Danışma Kurulu", "Teknik Kurul" yasanın 92. maddesi 

uyarınca oluşturulan Yüksek Danışma Kurulu ile Teknik Kurulu anlatır. 

 

3. Bu tüzüğün amacı Yasanın 92. maddesi uyarınca Teknik Kurulun ve 

Yüksek Danışma Kurulunun çalışmalarına ışık tutacak esasları 

belirlemektir. Bu tüzük Teknik Kurul ile Yüksek Danışma Kurulunun 

toplanma ve çalışma yöntemleri ile yetkilerini kapsamaktadır. 

 
Teknik Kurulun 

Oluşumu 

 

4. (1) Teknik Kurul, Bakanlık Müsteşarlığı başkanlığında Eğitim Öğretim 

Genel Müdürlüğü, ilgili daire müdürü, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı 

Temsilcisi ve en çok üyesi olan iki Öğretmen Sendikasının ikişer 

temsilcisinden oluşur. 

 
Yüksek Danışma 

Kurulunun 

oluşumu 

 (2) Yüksek Danışma Kurulu Eğitim öğretim işleriyle ilgili Bakanın 

başkanlığında, Ekonomi ve Maliye Bakanı, Çalışma Bakanı, Bakanlık 

Müsteşarı, en çok üyesi olan iki Öğretmen Sendikasının birer 

temsilcisinden oluşur. 

 
Teknik Kurulun 

Yetkileri 

 

 (3) Teknik Kurul Yasanın uygulanması dolayısıyla ortaya çıkabilecek 

kurumsal sorunlar, kurumlara bağlı öğretmenlerin atanma, çalışma 

saatleri, yükselmeleri, disiplin işlemleri, bir mevki, bir grup mevki 

veya bir bütün olarak öğretmenlik hizmetlerini ilgilendiren maaşlar 

emeklilik çıkarları bir mevki, bir grup mevki, bir bütün olarak 

öğretmenlerin çalışma koşullarını ilgilendiren diğer konular ve eğitim 

ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili konuları düzenleyici 

nitelikteki yasa, tüzük ve yönetmelikleri görüşüp karar bağlar. 

 
Yüksek Danışma 

Kurulunun 

Yetkileri 

 

 (4) Yüksek Danışma Kurulu Teknik Kurulun karara bağlayamadığı 

ihtilaflı konuları görüşerek sonuçlandırır. 

 

 



Teknik Kurulun 

Toplanma ve 

Çalışma 

Yöntemleri 

 

 

 

 

Olağanüstü 

Toplantılar 

 

 

 

 

 

5. (1) Teknik Kurul ayda bir kez her ayın ilk pazartesi günü Milli Eğitim, 

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda olağan olarak toplanır ve gündemindeki 

konuları görüşüp tamamlayıncaya kadar görüşmelerini sürdürür. 

Olağan toplantı gündemi ve zamanı en az 10 gün önce Başkan 

tarafından üyelere yazılı olarak bildirilir. Taraflar toplantı gündemine 

gitmesini istedikleri konuları, ayrıntılı görüş ve önerileri ile birlikte 15 

gün önceden Başkana yazılı olarak bildirirler.  

 

 (2) Başkanın uygun gördüğü hallerde veya üyelerden en az ikisinin yazılı 

isteği üzerine Teknik Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. Bu istek en 

geç bir hafta içerisinde gerçekleştirilir. Bu gibi hallerde gündem 

belirtmek koşuldur.  

    Olağanüstü toplantı hallerinde yeterli zaman yoksa,  Başkan toplantı 

gündem, yer ve saatini sözlü olarak da bildirebilir. 

 
Toplantı Yeter 

Sayısı ve Karar 

Alma 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Kamuoyuna ve 

Basına Açıklama 

 

 

Toplantı Yapma 

 

 

 

Söz Verme 

 

Yüksek Danışma 

Kurulunun 

Toplanması 

 

Bakanlar 

Kurulu'na 

Sunma 

 

 

Danışman 

Bulundurma 

 (3) Teknik Kurul toplantılarında tarafların üye sayısının en az yarısı hazır 

bulunur. Bir sendikayı ilgilendiren konularda ilgili sendika üyeleri 

hazır bulunur. Ancak toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt 

çoğunluğudur. 

       a) Teknik Kurul Toplantılarında kararlar oy birliği ile alınır.  

       b) Teknik Kurul Toplantılarında hazır bulunanların oybirliği ile 

alınan kararlar Bakanlar Kuruluna tavsiye niteliğinde iletilmek 

üzere Başkan tarafından Bakana gönderilir. 

       c) Oybirliği ile karara bağlanamayan konular bir rapor halinde 

Başkan tarafından Yüksek Danışma Kuruluna gönderilir. 

 

 (4) Teknik Kurul Toplantılarında yapılan görüşmeler sürdükçe ve Teknik 

Kurul aksine karar vermedikçe Kamuoyuna veya basına hiçbir 

açıklama yapılamaz. Açıklamasına Teknik Kurulca karar verilen 

hususlar Başkanlıkça yapılır. 

 

 (5) Başkan, Teknik Kurul Toplantılarını saatinde açar ve görüşmelerin 

sonunda kapar. Toplantı yeter sayısı yoksa, Başkan oturumu yarım 

saat erteler. Yarım saat sonunda da toplantı yeter sayısı sağlanmazsa 

toplantı en geç bir hafta içerisinde başka bir güne ertelenir. 

 

 (6) Başkan toplantılarda sözü, istem sırasına göre verir. Başkan toplantının 

selameti için gerekli tutumlara girebilir. 

 

 (7) Yüksek Danışma Kurulu, Teknik Kurulun görüşüp karara 

bağlayamadığı ihtilaflı konuları görüşmek üzere Yüksek Danışma 

Kurulu Başkanının çağrısı üzerine bir ay içerisinde toplanır. 

 

 

 (8) Yüksek Danışma Kurulu Başkanı, Yasanın 92. maddesi uyarınca 

Yüksek Danışma Kurulunun karara bağladığı konular ile 

bağlayamadığı konuları ve Teknik Kurulun oybirliği ile aldığı kararları 

Bakanlar Kurulu'na ivedilikle sunmakla yükümlüdür. 

 

 (9) Teknik Kurul ya da Yüksek Danışma Kurulu toplantılarına taraflar 

danışman götürebilirler. 



Sekreter 

Bulundurulması 
6. Teknik Kurula Yüksek Danışma Kurulunda Başkanlığın görevlendireceği 

bir sekreter bulunur. 

  Sekreterin esas görevi gündemi hazırlamak ve toplantı tutanaklarını 

tutmaktır. Sekretere bu ana görevi ve diğer yan görevleri, 

görevlendirildiği gün yazılı olarak bildirilir. 

  Toplantıya ilişkin karar ve tutanaklar, toplantıdan sonra en geç bir hafta 

içinde Kurul üyelerine yazılı olarak verilir. 

 
Alt Çalışma 

Komiteleri 
7. Gerekli görülmesi halinde çalışmalara işlerlik sağlamak üzere alt çalışma 

komiteleri kurulabilir. 

 
Yürürlüğe Giriş 8. Bu tüzük, Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe 

girer. 

 

 

 


